
Foco de oração: abril 2015        

             

Libertação sem limites das coisas que limitam 
 

“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem 
submeter novamente a um jugo de escravidão.” Gálatas 5:1  
 
Escrever esta reflexão é uma das minhas primeiras tarefas como diretor da Comissão Internacional de 
Justiça Social (CIJS ). É uma alegria saudar os guerreiros de oração pela justiça social. A oração é uma 
parte vital e essencial do ministério de justiça social do Exército de Salvação em todo o mundo. 
Obrigado por sua contribuição e por seu apoio contínuo em oração pelo trabalho da CIJS. 
 
Começamos a nossa reflexão com um verso de George Matheson:  

Torna-me cativo, Senhor, 
E, então, livre serei; 
Faça-me entregar a minha espada 
E serei um vencedor. 
 

Para muitas pessoas, a liberdade é o objetivo final - livre para ser o que eu quero ser, sem ter que 
depender de alguém, viver a vida do meu jeito. Tal liberdade prioriza escolha individual e 
independência. 
 

Reflita: Podemos ser livres e cativos ao mesmo tempo?  

 
George Matheson - como bilhões de seguidores de Cristo antes e depois dele - goza de uma liberdade 
diferente. A liberdade encontrada em sermos rendidos a e cativos de Cristo. Quanto mais nos 
entregamos a Deus, mais experimentamos libertação sem limites das coisas que limitam. Nós 
encontramos a liberdade, vida, força e a plenitude da vida por sermos discípulos de Jesus. Nós 
experimentamos a verdadeira liberdade quando somos feitos cativos por Cristo e Sua missão de 
salvar o mundo. 
 
Muitas pessoas não entendem esta maravilhosa verdade. Elas veem o Cristianismo como um fardo - 
cheio de regras e regulamentos, restrições e limitações. A maneira de aproveitar a vida, elas pensam, 
é escapar da religião, porque só nós somos os mestres do nosso destino. Elas dizem: pense por si 
mesmo, siga seu coração e não dependa de ninguém. 
 

Reflita: Como o individualismo impacta nossas orações? 

 
Uma vida de liberdade sem limites é possível, mas não através do nosso esforço individual. Paulo, 
escrevendo à igreja de Gálatas, rejeitou a escravidão e a carga de legalismo encontrado no Antigo 
Testamento (Gálatas 5: 1-6 ) em favor da graça de Deus. Ele faz uma dura repreensão no versículo 4: 
"Vocês caíram da graça". Eles estavam dependendo de suas ações ao invés de aceitar as riquezas de 
Cristo. 
 

Reflita: Quais são as “coisas” em nossas vidas e ao nosso redor que limitam essa ”liberdade 
ilimitada”?  

 



Oremos por todas as pessoas que estão sobrecarregadas por “coisas que limitam”.  Oremos pelas 
pessoas que trabalham para desmantelar os sistemas e as estruturas que limitam as pessoas de gozar 
a vida em toda a sua plenitude (João 10:10) . 
 
Concluímos com um verso baseado numa oração de Santo Agostinho: 

Senhor Jesus Cristo, 
Abra nossos olhos cegos , 
Amoleça nossos corações duros e 
Dobra as nossas vontades orgulhosas; 
Que ao vê-lO venhamos a amá-lO, 
Que ao amá-lO possamos servir-Te,  
Pois em servir está a liberdade perfeita. 
 

 
Tenente- Coronel Dean Pallant 
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